
هذا اإلمام الذي يؤم بالناس وهو حليق يف رأي أولئك اخلاصة الذين أشرت إليهم ووصفتهم بأم دونه  الشيخ :

ؤالء املتقون الصاحلون مقصرون مع هذا يف العلم والفقه والقراءة ولكن خري منه يف العمل بدينهم وإتقائهم لربه ه

الشعب الذي كما قلت يغرت ذا اإلمام احلليق ويرى إمام يؤم الناس وحليق إذًا حلق اللحية ال شيء مىت هذا 

  يؤثر يف اجلمهور حينما يكون أولئك الناس األتقياء والصاحلون غري قائمني بواجب التعليم والتذكري واضح 

  واضح  السائل :

يعين اإلمام دعايته إىل أن حلق اللحية ليست معصية بفعله وهذا بال شك يؤثر ولكن هذا الفعل سوف  الشيخ :

يذهب أثره إذا ما قال الصاحلون العاملون بأن حلق اللحية معصية ومعصية كبرية سيتنبه الشعب الذي يضطر أن 

ألئمة الذين نسمع عنهم أم جتار يصلي وراء هذا اإلمام احلليق ويعرف أن ما يفعله هذا اإلمام هو كبعض ا

ومرابون ومع ذلك يؤمون الناس  فإذًا علينا حنن أن نبني للناس أنه هذا الفعل ال جيوز إسالميًا وبذلك تتعادل 

وحيضرين اآلن بفعل مناسب هلذه القضية يف عهد  (( إن الحسنات يذهبن السيئات ))الكفه وكما قال تعاىل 

القبض على أحد الزنادقة وُأيت فيه لتنفيذ حد القتل فيه فلما رأى أنه قادم على املوت  أحد اخللفاء العباسيني ألقي

 " أنا ال أموت إال وقد وضعت على لسان نبيكم كذا ألف حديث "أراد أن يروي غيظ قلبه على املسلمني قال 

له عبد اهللا بن املبارك أظنه ذكر  " خسئت فلن تسلك هذه األحاديث ما دام عندنا مثل فالن "فقال له اخلليفة 

أو غريه من األئمة وهو قد أخذ الغربال يغربل هذه األحاديث فإذاً هذا زنديق أشاع أحاديث موضوعة سوف ال 

  تؤثر هذه األحاديث املوضوعة ما دام باملقابل يف ناس يغربلون فكونوا أنتم املغربلون بقى

  سؤال ثاين يا سيدي  السائل :

  نعم . الشيخ :

  هل يوجد حديث صحيح بالنهي عن رؤية القمر  السائل :

  ال هي حديث ضعيف الشيخ :

  حديث ضعيف السائل :

  نعم . الشيخ :

طيب رجل أهدانا مثال هدية من طعام وهو يعمل بعمل يوجد فيه حالل وحرام فهل يأكل هذا  السائل :

  جو منه اخلرياإلنسان من هذه اهلدية أو إذا زاره إىل بيته أيضاً فهل يأكل من طعامه وير 

أوًال العربة مبا العربة مبا يغلب على هذا اإلنسان من الكسب احلالل أو احلرام فأيهما غلب أخذ حكمه  الشيخ :

إن كان الغالب احلرام فهو حرام وإن كان الغالب احلالل فهو حالل ثانيًا هبُه حرام مثًال  كمدير البنك مثًال أو 



ال هذا املال احلرام فنوجه السؤال إىل مثل هذا اإلنسان اجلواب أن من أي موظف يف البنك ليس له كسب تاين إ

أكل من طعامه أو قبل من هديته فهو ينظر إىل نيته نية اآلكل والقابض للهدية  إن كان ال يريد من وراء ذلك 

مي النصيحة له إال حطام الدنيا وهو املكسب الدنيوي فهو ال جيوز وإن كان يريد أن يتخذ ذلك ذريعًة ووسيلة لتقد

بأن يطيب مكسبه فيجوز ذلك من باب هذه املصلحة الذي يرمي إليها ألننا حنن نعلم أن النيب صلى اهللا عليه 

وسلم كان يأكل من طعام املشركني ما دام ليس فيه ما هو حمرم شرعًا كما كان يأكل من طعام أهل الكتاب 

ذراع شاة وكانت قد دست السم فيه معروفة وهي قصة وقصة اليهودية اليت قدمت للنيب صلى اهللا عليه وسلم 

صحيحة فما تنزه النيب صلى اهللا عليه وسلم من أن يأكل من طعام هذه اليهودية فإذاً املسلم إذا أكل من طعام 

من كان مكسبه حرامًا وكان يبتغي من وراء ذلك ليس املال وإمنا التقرب إىل ذلك اإلنسان ليقرب إليه األمر 

  النهي عن املنكر خالصباملعروف و 

  يف سؤال يا شيخ  السائل :

  تفضل . الشيخ :

أحد اإلخوة كلفين بسؤال من اإلمارات اتصل وهو السؤال كاآليت ذهب هو وأخ له إىل بيت أحد  ... السائل :

أقارم فهذا أخوه غري ملتزم فسرق أخوه الغري ملتزم من بيت هذا الرجل قطعة من الذهب كانت موضوعة على 

اولة فلما ذهب إىل البيت عرف ذا األمر أخوه فأخذها منه وطبعًا تكلم معه بكالم يليق ذا األخ الغري ط

امللتزم ويسأل أنه هذا الشخص يريد من نفس الشخص املسروق من بيته مال والشخص املسروق من بيته هذا 

هلا عامان اثنان معاه فما عارف  قطعة الذهب منكر هذا املال هلذا الشخص وقطعة الذهب مع هذا الرجل بقي

كيف يتصرف يبيعها ويأخذ ماله ويرجع له باقي املال إن زاد منها مال بأسلوب أو بآخر أو يرجع له هذه 

  اإلسوارة ببيته يعين ويصرب وحيتسب عند اهللا  مباله الذي أنكره صاحب البيت هذا 

  اختلط علي بعض األمر املسروق ماله  الشيخ :

  يعرف من سرق من سرق له إياه ال السائل :

  إذاً من الذي تكلم معه كالم يليق به الشيخ :

  سائل آخر : أخو السارق

اثنان إخوان ذهبوا لبيت قريب هلم فأخ يصلي وحنسبه على خري واألخ الثاين ال يصلي وله عادات سيئة  السائل :

  يت هذا القريب أخذهامن هذه العادات السيئة أنه وجد قطعة ذهب على الطاولة حمطوطة يف ب

  طيب الشيخ :



  ملا ذهبوا للبيت  السائل :

  أخذها بعلم أخيه  الشيخ :

  ال ما يعرف أخوه هذا أخوه ما يعرف هم وبالبيت  السائل :

  مع أم كانوا مع بعض  الشيخ :

  آه كانوا مع بعض ولكن ال يعرف بأسلوبه أخذها السائل :

  طيب  الشيخ :

فاجلماعة طبعًا صاروا يدوروا على قطعة الذهب حكوا هلم كذا فعرف أنه أخوه الذي  ملا ذهبوا للبيت السائل :

أخذها له عهد أخوه بالسرقات فتوصل أنه أخوه الذي أخذها فأخذها منه وكلمه كالم يليق فيه طبعاً واألخ هذا 

  الذي هو يصلي يف له مبلغ على نفس 

  يه السارق له عند صاحب الذهب هذا الذي أخذ قطعة الذهب من السارق من أخ الشيخ :

  مال  السائل :

  دين مثالً  الشيخ :

نعم وهذا الرجل منكر الدين الذي يريد إياه منه هذا الرجل فيقول هذا الرجل هل أنا أبيع قطعة الذهب  السائل :

وره هذه وآخذ حقي منها وأرجع له الباقي بإسلوب أو بآخر يوصل له وال أرجع له قطعة الذهب هذه ببيته أز 

  أحطها يف أي مكان وأخرج وأحتسب أجري على اهللا يف هذا املال املنكره هذا الرجل

( أِد األمانة إلى من إئتمنك وال هنا نورد حنن عادًة أمام مثل هذا اجلواب قوله عليه الصالة والسالم  الشيخ :

ذكرته عن أخيه يسرق  السارق أخو الدائن لو كان السارق نفسه يريد مثل ذلك احلق الذي تخن من خانك )

هذه القطعة الذهبية بدعوى أنه هو له حق عند املسروق منه وهو منكره ال جيوز له أن يقابل إنكار املسروق منه 

بسرقة ماله ألنه هذا خالف احلديث املذكور آنفًا ( أد األمانة إىل من إئتمنك وال ختن من خانك الواقع هنا 

السارق فهو يتكلم كما قلت مبا يليق يهذا السارق ولكن أخشى أن يقع  السارق ليس هو الدائن وإمنا أخو هذا

بأخبس األمثان فإذا عرف أن حاجًة  ...يف مثل ما وقع السارق ألنه إذا سرق سارٌق ماًال ما أو بضاعًة ما وصار 

  ما هي مسروقة فاشرتاها إنسان بثمن فيكون هو شريك السارق إذا ما عرف أن هذا املال مسروق 

هذا املثال أو هذه الصورة تنطبق متامًا على هذا األخ  الذي أنب أخاه السارق على سرقته  مث هو أخذ ما  فهنا

سرق لقمة سائغة فهو شريكه يف السرقة واحلالة هذه وال يشفع له وال يربر سرقته أن له حق عند املسروق منه ال 

أن يصل إىل احلق املهضوم بطريقة خمالفة للشريعة يشفع له هذا كما قلنا لو كان السارق األول له حق فما جيوز 



ألنه الغاية ال تربر الوسيلة هذه القاعدة ليست قاعدة مسلمة وإمنا هي قاعدة كافرة هذا شيء وهذا كله يقال فيما 

لو كان عند الرجل الثاين الذي أخذ الذهبية القطعة الذهبية من أخيه لو كان عنده دليل شرعي أنه فالن هذا بدو 

ه حق لكن ما هي إال جمرد دعوى منه ولو أننا فتحنا مثل هذا الباب كل ما واحد ادعى أنه له حق عند فالن من

فهو يلف ويدور عليه وياخذ احلق بتمامه بدون زيادة لكن خلسًة منه الضطربت األمور متامًا ألنه حنن نعلم متاماً 

ا احلق صح ال بد من إقامة الربهان والدليل واإلتيان أنه ليس جمرد ما يدعي زيد من الناس أن له حق عليه ثبت هذ

بشهود كما هو معلوم اي هنا ال يوجد شيء من ذلك إال أنه بيدعي قد يكون هذه الدعوى إما تكون يف أحسن 

االحتماالت هو واهم وميكن هذاك دفع عن احلق أو يكون احلق الذي مدعيه أقل بكثري مما يدعي  إخل فلذلك ال 

خ أن يفعل ما كان قادماً عليه وعليه أن يعيد هذه القطعة الذهبية إىل املسروق منه وأن يذكره بأين ما جيوز هلذا األ

عاملتك بالذي عاملتين به اتقاء ملخالفة الشريعة ويذكر له هذا احلديث ولعل يف هذا التذكري حتريك له بأن يقدم 

  له حقه املهضوم

  ت أن أعيدها له اعيدها له بطريقة طيبة تكون حىت ما يشك يف أنا ولكنه خيشى املشاكل فيقول إن أرد السائل :

  معليش بأي طريقة املهم أن يرجع احلق إىل أهله واختيار الطريقة هذا أمر ضروري . الشيخ :

  طيب يا شيخ ما هي الطريقة الشرعية ألخذ هذا املال املنكر إن وقع بيد هذا الرجل السائل :

  دعوى عند من حيكم مبا أنزل اهللا بالشرع ما يف غري إقامة ال الشيخ :

  وإن مل حيكم له بالشرع ووقع بيد هذا الدائن  السائل :

  ما رجعنا لنفس املوضوع رجعنا لنفس املوضوع  الشيخ :

  لو وقع بيده بأسلوب شرعي يعين ما  بأسلوب سرقة  السائل :

  كيف   الشيخ :

وهذا اإلنسان بعد مدة أنكر هذه العشرة دنانري ووقع يف يد يعين إنسان تداين من إنسان عشرة دنانري  السائل :

  هذا اإلنسان الدائن مبلغ هلذا اإلنسان أو أكثر منه فهل يأخذ حقه ويرجع له احلق الثاين

هي بارك اهللا فيك هي ( أد األمانة إىل من ائتمنك وال ختن من خانك ) هذه العشر دنانري اليت وقعت  الشيخ :

وم واملنكر حقه ماشي ولنفرتض أنه ما له حق عند ذلك الرجل فماذا جيب عليه ملا وقعت هذه يف يد الدائن املهض

  العشر دنانري يف يده 

  ظاهر احلديث أنه يرجعها  السائل :

  أي هذا هو لذلك نقول هي هي القضية . الشيخ :



مثىن مثىن ) مث أنه عليه الصالة  السؤال الثالث يف قول النيب عليه الصالة والسالم ( صالة الليل والنهار السائل :

  والسالم مجع صالة الوتر أربعاً أربعاً كما يف احلديث

  جواز لبيان اجلواز الشيخ :

  لبيان اجلواز هذه األربع فيها تشهد بني كل ركعتني السائل :

  ال الشيخ :

  فيها تشهد يف الركعة األخرية  السائل :

  فيها تشهد بالركعة الرابعة الشيخ :

  الرابعة اي طيب صالة النهار يرد عليه هذا اجلواز ام يبقى هذا اجلواز يف صالة الليل فقط :السائل 

يف صالة النهار يف هناك بعض األحاديث ولكن يف ظين أا من حيث السند ما ثبت أنه كان يسلم بني   الشيخ :

يوصل األربع بتشهد واحد كل ركعتني أو ال جيب نقول العكس ليس هناك يف صالة النهار نص صريح بأنه كان 

ال يوجد عندنا مثل هذا النص حينئذ ميكن أن يلحق إحلاقا وقياسا وليس نصا ألن معروف يف قيام الليل أنه كان 

يسلم على رأس كل ركعتني وكان أيضا ال يتشهد إال تشهد واحد فحينما يأيت مثل هذا احلديث الذي تسأل عنه 

ادر إىل الذهن يعين ركعتني ركعتني بسالمني لكن ما دام جاء يف صالة الليل (صالة الليل والنهار مثىن مثىن ) يتب

جواز املواصلة واالقتصار على تشهد واحد فال يوجد شيء مينعنا بالنسبة لصالة النهار ميكننا أن نتوسع يف صالة 

   النهار مثل ما توسعنا يف صالة الليل ،يف صالة الليل نصا ويف صالة النهار قياسا وإحلاقا

  هنا الكيفيات كيفيات العبادة جيوز هنا القياس كذلك السائل :

ال، هو الكيفيات ما يف ضرورة استعمال القياس فيها لوال شيء واحد هنا وهو جريان عمل املسلمني  الشيخ :

على هذا الذي قلنا حنن قياسا عمل املسلمني له قيمة له قدر كبري جدا حيث يوضح بعض األمور اليت قد تكون 

امضة بالنسبة لبعض النصوص حىت لو مل يكن هناك نص ميكن أن يقاس عليه أو أن يلحق به فجريان عمل غ

  املسلمني ذا الشيء الذي نقول حنن جيوز قياسا يكفي استدالال عادة فكيف إذا انضم إليه القياس .

ذي هنا جريان عمل شيخنا يعين يف حديث األعمى الذي كان يصلي أربعا قبل الظهر عموما، ال السائل :

  املسلمني من هم املسلمني يعين السلف األول؟

  السلف وبعدهم اخللف، يعين خلفا عن سلف .خلفا عن سلف الشيخ :

  اترك اال لغريي  السائل :

  أهال وسهال. الشيخ :



بني احلليب : هناك شيخنا أسئلة من بعض الناس يف ورقة يقول السائل: امرأة حامل هل جيوز هلا أن جتمع 

  الصلوات لعذر أحيانا؟.

  هذا جوابه باملبدأ العام وهو إذا وجد احلرج وجد اجلمع ، مل يوجد ال يوجد. الشيخ :

  احلليب : جزاك اهللا خريا.

  وإياك. الشيخ :

  احلليب : السؤال الثاين أشبه يعين فيه لغز قليال

ل هل جيوز لرجل أن يصلي وهو جالس احلليب : السؤال الثاين أشبه يعين فيه لغز قليال  أو هكذا فهمت يقو 

  لبعض اآلالم يف الركب وهو بنفس الوقت يستطيع أن يصعد مائة درجة وال يستطيع أن ينزل مخس درجات .

  وال يستطيع .. الشيخ :

  احلليب : أن ينزل مخس درجات

ما فإن مل تستطع بدون أن نتعمق يف تصور الصورة اليت قلت عنها أا تشبه اللغز سنقول: ( صّل قائ الشيخ :

فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب ) إن كان يستطيع أن يصلي قائما  فال جيوز أن يصلي جالسا وما يهمنا اذا 

  نزل مخس درجات

  (( بل اإلنسان على نفسه بصيرة ))احلليب : يعين هو أدرى بنفسه 

صعود والنزول أنا شخصيا  مثال  ألن هذا الصعود والنزول األصحاء ما يقدروا يشعروا بالفرق بني ال الشيخ :

النزول أهون علي من الصعود بالنسبة للركب لكن قد يكون شخص آخر على العكس من ذلك، ولذلك فلماذا 

حنن حنشر أنفسنا يف فهم دقائق أمور ختتلف فيها قدرات الناس لكننا جنيب بالقاعدة اليت أراحنا الشارع احلكيم 

  فقاعدا فإن مل تستطع فعلى جنب )ا وهي ( صل قائما فإن مل تستطع 

  احلليب : جزاك اهللا خريا بارك اهللا فيك شيخنا

  . ...احلليب : يف السؤال الثالث أستاذي يقول : رجل عليه صيام كفارة للقتل، يعين كفارة قتل 

  إيه الشيخ :

زائد يعين حبكم هل له أجر على هذا الصيام أوال مث  يعين قصده أجر ليس أجر الوجوب إمنا أجر  السائل :

االمتثال أو شيء من هذا مث هل جيوز له أن جيمع بالنية  كفارة هذا الصيام مع يوم االثنني مثال أن يقول هذا يوم 

  االثنني فينوي للفضل الوارد؟

  بالنسبة للشطر األول من السؤال طبعا له ثواب .. الشيخ :



  احلليب : له ثواب

و كفارة له ثواب عليها أما بالنسبة للشطر الثاين فهي داخلة مبسائل طاملا  كل عبادة يقوم فيها املسلم ول  الشيخ :

كررناها ،الرجل يدخل مثال املسجد يريد أن يصلي سنة الوضوء وحتية املسجد فيجوز له أن جيمع النيتني لكن 

  األفضل أن يعطي لكل نية عملها وهذا هنا كذلك

  احلليب : جزاك اهللا خريا

  وإياك . الشيخ :

 : يقول شيخنا السؤال األخري وهو الرابع: امرأة عليها دين صيام يف فرتة نفاس قبل عشر سنوات فماذا احلليب

  تفعل ؟

  تقضي الشيخ :

  احلليب : تقضي؟

  إي نعم الشيخ :

  احلليب : وجزاك اهللا خريا  

  وإياكم . الشيخ :

يف صحيحه أنه يدخل اجلنة يف قصة بالنسبة للكافر كفر عملي علمنا من احلديث الذي رواه البخاري  السائل :

  الذي أوصى بتحريقه مث نثر سكنه فيعين الكافر كفر اعتقاديا هل هناك يعين امكانية يف دخوله اجلنة؟ 

  ال الشيخ :

  جزاك اهللا خريا السائل :

  إا حمرمة على الكافرين بنص القرآن الكرمي  الشيخ :

  تقصد هنا كفر اعتقادي السائل :

  إي نعم الشيخ :

  جزاك اهللا خريا . السائل :

شيخنا حفظك اهللا بالنسبة للحديث ( اغسلوه سبع مرات ، السابعة بالرتاب ) يف لفظ آخر ( إذا ولغ  السائل :

الكلب يف اإلناء فاغسلوه سبع مرار والثامنة عفروه بالرتاب ) بالنسبة لقضية السبع سبع مرار والثامنة إيش يعين 

  وز الوجهان ؟توجيهها اهللا يسلمك؟ يعين جي

  كلمتك األخرية بالنسبة إليش؟  الشيخ :



  العدد مرة سبعة ومرة سبع مرات فهل هذا يعين .. السائل :

  هذا انفهم من أول كالمك يف سؤال غري هذا يف كالمك؟ الشيخ :

  ال مايف غري هذا السائل :

  اي اجلواب يؤخذ بالزائد فالزائد الشيخ :

  نعم . السائل :

هي اللي سألت عنها ليقال هل جيوز الوجهان ؟فقولكم يؤخذ بالزائد فالزائد كأين أفهم بأنه ال  احلليب : يبدو أن

  جييز الوجهني  وإمنا جييز الوجه الزائد

  وهو كذلك الشيخ :

  احلليب : نعم جزاك اهللا خريا.

  . ...ابو ليلى : 

  جاء األمر اآلن الشيخ :

  سائل آخر : هذا له أولية

  احلليب : أحسنت صادق

  هذا من العراق وقريبا سيعود أما أنت عندنا دائما . الشيخ :

بسم اهللا والصالة والسالم على حبيبنا حممد رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أما بعد السالم عليكم  السائل :

يني ورمحة اهللا وبركاته واهللا حنبك يف اهللا يا شيخنا الفاضل ونرجو من اهللا العزيز احلكيم أن حيشرنا مع النب

والصديقني والشهداء والصاحلني ونرجو من اهللا منك أيها الشيخ الفاضل الرد على أسئلتنا ولك جزيل الشكر  

  األخوة يف شباب مسجد حذيفة بن اليمان 

  نعم الشيخ :

 بسم اهللا الرمحن الرحيم إذا قرأ اإلمام ما تيسر له من القرآن يف الصالة اجلهرية وانتهى إىل آية سجدة السائل :

  وأراد الركوع فهل عليه أن يسجد للتالوة مث يركع أم يركع مباشرة؟ 

إذا أراد أن يأيت بالسنة فعليه أن يسجد سجدة التالوة مث يعود قائما مث يركع وإمنا قلت إذا أراد أن  الشيخ :

وة وإمنا يسجد ألننا ال نعتقد أن سجود التالوة واجب يف الصالة أو خارج الصالة ال نعتقد وجوب سجدة التال

هي سنة ثابتة بل متواترة عن النيب صلى اهللا عليه وآله وسلم ولكن ليست واجبة كما يقول احلنفية والدليل على 

ذلك ما جاء يف صحيح البخاري من أن عمر بن اخلطاب رضي اهللا تعاىل عنه خطب يوما خطبة اجلمعة وقرأ يف 



خطبة أخرى مرت به آية أيضا فيها سجود فتهيأ  خطبته آية سجدة فنزل وسجد هلا وسجد الناس معه مث يف

لذلك قلت أنا يف اجلواب إن أراد  " إن اهللا تبارك وتعاىل مل يكتبها علينا إال أن نشاء "الناس للسجود فقال هلم : 

واآلن حمافظة على لفظ الرواية إن شاء  أن يسجد سجد مث انتصب قائما مث ركع وإن شاء أال يسجد فال ضري 

صة اذا كانت قراءة آية السجدة خباصة اذا كانت التالوة يف صالة سرية كان فيها آية سجدة فقد يكون عليه وخبا

يف بعض األحيان أوىل أال يسجدها ألا تعمل خالف يف أذهان الناس وهم ال يعلمون أما اذا كان يصلي يف 

جد سجدة التالوة ولو يف صالة مسجد أهله يعرفهم شخصيا وأم على السنة وعندهم شيء من الفقه فإذا ما س

  سرية ال يعمل شوشرة وال يعمل خالف فالسنة أن يسجدها  غريه.

  هل يشرتط لسجود التالوة وضوء؟  السائل :

  هل ماذا ؟ الشيخ :

  هل يشرتط لسجود التالوة وضوء؟  السائل :

  يعين انت اآلن تسأل عن سجود التالوة خارج الصالة؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  هل جيوز سجود التالوة بدون وضوء  :الشيخ 

  نعم هذا ما سألت  السائل :

أو هل جيب ؟نقول : ال جيب وجيوز أن يسجد بدون وضوء بدون طهارة ألن سجدة التالوة كأي ذكر  الشيخ :

من األذكار يدور فيها احلكم املعروف وهو أن األفضل أن يذكر اهللا وهو على طهر ومن ذلك سبحان اهللا واحلمد 

وال إله إال اهللا من ذلك السجود سواء كان سجود التالوة أو كان سجود شكر فهو األفضل أن يكون على  هللا

طهارة ولكن ال جيب ذلك عليه فيجوز أن يسجد سجدة التالوة كما هو أعين كما هو بدون طهارة  أعين كما 

ال تكون طاهرة وهكذا ألنه   هو بدون استقبال قبلة أعين كما هو على مكان قد ال يكون طاهرا يف ثياب قد

  كقولك سبحان اهللا واهللا أكرب وحنو ذلك 

  إذا كنت تسمع القرآن ومرت آية سجدة فهل تسجد؟  السائل :

  سبق اجلواب إن سجدت فهو أفضل لك وهو سنة وإن تركت فال إمث عليك  الشيخ :

كنت جالسا هل تسجد أم تقف   جزاكم اهللا خريا وإذا كنت واقفا هل تسجد أم جتلس مث تسجد وإذا السائل :

  مث تسجد؟

اذا كنت واقفا تسجد فورا بدون جلوس وان كنت جالسا تسجد فورا بدون قيام مث جلوس مث سجود   الشيخ :



  واضح؟ 

  واضح جزاكم اهللا خريا . السائل :

  هل تقرأ الفاحتة مع اإلمام يف الصالة اجلهرية؟ السائل :

  ال ال نرى ذلك  الشيخ :

  ك اهللا خرياجزا السائل :

  وإياك . الشيخ :

ما هو شرحك حلديث ابن عباس يف البخاري يف التكبري بعد الصالة فهل يدل على أن كل مصلي  السائل :

  يقول بعد الصالة اهللا أكرب بصوت مرتفع قليال ؟ وهل هو خاص بصالة الفرض أم الفرض والنوافل؟

" كنا نعرف ان بلفظ التكبري وبلفظ الذكر قال ابن عباس : احلديث طبعا وارد يف الفريضة مث هو له روايت الشيخ :

ويف رواية بالتكبري والذكر أعم من التكبري فالتكبري  انقضاء صالة النيب صلى اهللا عليه وسلم برفع الصوت بالذكر "

 ا أو مما جزء من الذكر ومعلوم أن هناك أذكار عديدة ثابتة يف السنة الصحيحة مما كان عليه السالم يذكر اهللا

أمر بعض أصحابه ا التكبري جزء من هذا الذكر والثابت يف السنة أنه ال جيوز رفع الصوت بالذكر ملا يرتتب من 

  وراء ذلك من التشويش .

  يف صالة العيد وصالة اجلنازة هل يشرع رفع اليد مع تكبريا؟ السائل :

  ال ال يشرع . الشيخ :

اعة مث جلس يذكر اهللا حىت تشرق الشمس مث يصلي ركعتني فهي له حديث ( من صلى الفجر يف مج السائل :

  حجة وعمرة تامة تامة تامة ) صحيح أم غري صحيح؟

  صحيح . الشيخ :

  إذا أكمل الرجل صالته مث بعد ذلك تذكر أنه بغري وضوء هل يعيد الصالة أم ال يعيدها؟  السائل :

  يعيد . الشيخ :

وجد الناس يف الركوع فهل عليه أن يكرب تكبريتني تكبرية الإحرام وتكبرية إذا جاء رجل إىل الصالة و  السائل :

  النزول إىل الركوع أم واحدة  

  تكبريتان . الشيخ :

اذا حضر رجل اىل الصالة متأخرا وقد فاتته ركعتني مث سلم مع اإلمام وتكلم مث قيل له أنك مل تتم  السائل :

  صالتك هل عليه أن يعيدها أم يتمها فقط؟



  يتمها ويسجد سجديت السهو . لشيخ :ا

  أفىت أحد املشايخ الثقات يف بلدنا أن أذان الفجر يف بلدنا قبل وقته بعشرين دقيقة السائل :

  كيف ؟  الشيخ :

أفىت أحد املشايخ الثقات يف بلدنا أن أذان الفجر يف بلدنا قبل وقته بعشرين دقيقة يف هذه احلالة تكون  السائل :

الوقت فهل نصلي مجاعة مث نعيدها يف البيت أم أصلي لوحدي يف البيت وال أذهب اىل صالتنا قبل دخول 

  املسجد؟

  االول تصلي مع اجلماعة مث تعيدها يف دارك . الشيخ :

اذا كان األذان الثاين للفجر ال حيوي على التثويب الصالة خري من النوم وحنن يف بلدنا أذان واحد فهل  السائل :

  يرتكها واذا قاهلا هل جاء ببدعة؟يقوهلا املؤذن أم 

  ما فهمت الشيخ :

اذا كان األذان الثاين للفجر ال حيوي على التثويب الصالة خري من النوم وحنن يف بلدنا أذان واحد فهل  السائل :

  يقوهلا املؤذن أم يرتكها واذا قاهلا  هل جاء ببدعة؟ 

  يعين هو يؤذن األذان الثاين  الشيخ :

  نعم السائل :

  وال يؤذن األذان االول يخ :الش

  هو أذان واحد السائل :

وحنن نعلم أنت تعلم أن التثويب بالصالة خري من النوم السنة يف األذان االول فما دام أنه مل يؤذن  الشيخ :

  االذان االول وفيه التثويب فهل يعوض التثويب يف االذان الثاين الذي ليس فيه التثويب هكذا سؤالك؟

  نعم السائل :

اجلواب: ال جيوز هذا إما أن يؤذن االذان االول وفيه التثويب مث األذان الثاين وليس فيه التثويب أما أن  الشيخ :

  يلفق أذان من أذانني فهذا خالف السنة وابتداع يف دين اهللا 

  جزاكم اهللا خريا . السائل :

ياة وله أخ أكرب منه وقد نصحها كثريا رجل من إخواننا السلفيني وله أخت سافرة وأبواها على قيد احل السائل :

ولكنها تصلي وتصوم وتقرأ القرآن وتذهب اجلمعة إىل املسجد ولكنها متربجة سافرة فهل عليه إمث وهل جيربها 

  على احلجاب واذا كان ذلك يؤدي إىل طرده من البيت ؟



  األخ أكرب منها  الشيخ :

  نعم أكرب السائل :

  دار؟ طيب ويعيشان مع بعض يف الشيخ :

  األخ أكرب وأبواها على قيد احلياة السائل :

  معليش جاييك السؤال يعيشان يف دار واحدة الشيخ :

  نعم نعم السائل :

  طيب وأبومها يف قيد احلياة كما قلت، أبومها متدين؟ الشيخ :

  نعم السائل :

  ملتزم الشيخ :

  ال غري ملتزم  السائل :

  إذن كيف تقول متدين نعم الشيخ :

  أكيد غري متدين إذا بنته سافرة فكيف يكون متدين : السائل

فإذن غري متدين وهو ساكت عنها اآلن من الناحية الواقعية هل الوالية على هذه البنت لألب أم هلذا  الشيخ :

األخ الذي هو أكرب منها فإن كانت الوالية هلذا األخ عمليا وليس لألب ألنه يف كثري من األحيان بعض اآلباء 

عيشون هكذا سبهلال ما يهمم حياء حالل حرام افعل ال تفعل يريدون الدنيا فقط ويسرتيح نفسيا ملا جيد يعين ي

أحد اوالده يقوم مقامه ولو أنه بلسان القال ما قال له انت ويل امرها لكن بلسان احلال هكذا ميشي فإن كان 

هو األب حينئذ هو بال شك مسؤول عنها  األمر بالنسبة هلذه األخت وهذا األخ أنه هو ويل أمرها عمليا وليس

  وجيب عليه أن يأمرها أن تتجلبب وأال خترج متربجة فإن تركها حبجة أن أبيها ال يسأل عنها فهو املسؤول 

  جزاكم اهللا خريا  السائل :

  سائل آخر : حىت لو وصل األمر إىل طرده من البيت يقول 

  يف بسؤاله يصل األمر اىل طرده من البيت الشيخ :

  نعم يبدو أنه ما بيده احلكم يف أخ أكرب منه ووالده أيضا  السائل :

  كيف؟  الشيخ :

  يعين هو ما له سيطرة بالبيت السائل :

ما له سيطرة انا دندنت حول السيطرة هذه انت ما اجبتين أنا قلت ان كان هذا األخ هو مسيطر عليها  الشيخ :



  ن السيطرة عليها شيء ملاذا ألنه يوجد أخ أكرب منه؟بلسان احلال ومل يوكله أبوه وإذن هو ليس له م

  نعم السائل :

  هذا يقودنا اىل ان نعرف ترمجة األخ الكبري هذا ما ترمجته مثل أبوه الشيخ :

  نعم السائل :

  وحينئذ هذا األخ انت تقول انه متدين ملتزم الشيخ :

  ملتزم نعم السائل :

  كم عمره تقريبا  الشيخ :

  شرون سنةاثنتان وع السائل :

  هو واقع حياته مع أخته ما يأمرها ما ينصحها الشيخ :

  هو قال نصحتها كثريا لكنها ال تليب السائل :

  ال تليب الشيخ :

  تصلي وتصوم السائل :

  فهمت هذا من قبل فهو يأمرها وال تليب الشيخ :

  وال تليب السائل :

  السؤال اآلن ما هو الشيخ :

ا بالغصب سوف يطردوين من البيت فهل آمث أنا إذا أتركها كيف قدمت هلا هو يقول اذا انا أجرب السائل :

  نصيحة

مجيل هل هو اذا اجربها اوال هل يفيد االجبار ؟ هل ختضع الجباره ام ال ؟امران اثنان: ان كان يغلب  الشيخ :

خيرج من الدار ..  على ظنه بأنه إن أجربها خضعت إلجباره وجتلببت عليه أن يفعل ذلك ولو اضطر األمر اىل ان

  ماشي اىل هنا

  واضح السائل :

لكن هنا تتمة هلذا اجلواب وهو هذا هو احلكم بشرط أنه اذا كان يستطيع أن يعيش خارج الدار  ألننا  الشيخ :

حنن نعلم بأن كثريا من الشباب اليوم بسبب احلياة االجتماعية واالقتصادية ما يستطيعون ان يعيشوا منعزلني عن 

م ألم مثال عاشوا وهم يدرسون يف بعض املدارس ليصلوا  ليأخذوا شهادة ويتوظفوا وهذا ما زال ما أخذ دار أبيه

الشهادة مثال ما عنده مهنة يعتاش ا فكيف يعيش لوحده أتصور املوضوع انه إن اضطروه فإنه سيقع يف حرج 



مشكلة ال قبل له ا حينئذ ال  شديد فإن غلب على ظنه أنه إن أمرها فإا تستجيب له لكن هو سيقع يف

  يضطرها وال جيربها واضح

  واضح السائل :

  ما صار وراءك الشيخ :

  . ... السائل :

  وسبحانك اللهم وحبمدك أشهد أال إله إال أنت استغفرك وأتوب إليك الشيخ :

  اذا تكرمت يعين سؤال  السائل :

  نعم . الشيخ :

امه يقرأ فيه وتأيت آية سجود تالوة فقام سجد وسلم عن اليمني بعض يقوم يقرأ قرآن حاطط قرآن أم السائل :

  والشمال هل هذا من السنة ؟

  ال، ليس من السنة الشيخ :

  يسلم عن اليمني وعن الشمال السائل :

  ال يسلم هي سجدة فقط . الشيخ :

لوا سنة قبلية هل هذا ثبت يف ناس من إخواننا ائمة املساجد يوم اجلمعة ملا يؤذن األذان الثاين قاموا وص السائل :

  عن السلف الصاحل وعن رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم هذه السنة القبلية؟

  ال ليس هلا أصل الشيخ :

  هذا يدل على جهلهم يعين السائل :

  نعم الشيخ :

أنا  لكن قبل األذان أصلي عشرة عشرين وأسلم أما عند األذان أظل كما ...كلهم يوقفون إال أنا أظل   السائل :

  ال أقوم

  متام الشيخ :

اآلن أظن نعطي قليل من الوقت إلخواننا هؤالء ألن ما بقي عندنا أو انتهى الوقت لكن نشوف السؤال  الشيخ :

  املهم الذي عندكم  سؤال واحد ما هو؟ .

ال فضيلة الشيخ هناك يف بالدنا نعاين من مسألة اجليش أو التدريب العسكري هل جيوز الدخول أم  السائل :

علما بأن يف حالة عدم الدخول سنتعرض لألذى مع العلم أن احلاكم طاغوت فهل هو كافر أم ال؟ مع العلم أنه 



  عند دخولنا للجيش يعين ذلك مواالة له 

  يعين ايش الشيخ :

  مواالة له السائل :

  سائل آخر : دخول اجليش يعين مواالة للطاغوت 

ها كثريا من كل البالد وأصل السؤال خطأ ألننا إذا تصورنا رجال مريضا يا أخي هذه املسألة حنن سئلنا عن الشيخ :

ويريد أن يصلي وهو مأمور اذا صلى أن يصلي قائما وهو مريض ال يستطيع أن يصلي قائما فيسأل الشيخ فيقول 

ما يا شيخ أنا مريض ال استطيع ان أصلي قائما هذا سؤال خطأ ألن هل هو يتصور أن الشيخ سيقول له صل قائ

(( يريد اهللا بكم ألنه سيعود ويقول ال استطيع أن أصلي قائما إذن صل قاعدا يا أخي وهذا معىن قوله تعاىل 

اآلن سؤالك هذا  كثري ما يردين أقول أنت يا أخي تسأل عن اخلدمة  اليسر وال يريد بكم العسر ))

ول اجلواب ال أنا أسأل عن اخلدمة االختياريةاليت يسموا تطوع باجليش أم تسأل عن اخلدمة اإلجبارية يق

اإلجبارية طيب هل تستطيع أال ختدم يا سائل ؟ يقويل ال استطيع جيب أن أخدم  إيش معىن إذن السؤال حنن 

نعلم وهذا ابين الذي تكلم معي آنفا هو ممن فرض عليه يف دمشق اخلدمة اإلجبارية لكن يف دمشق وأظن يف 

ة اإلجبارية يدفع فلوس أنت ما تريد ختدم وطنك خبدمة اجليش اإلجبارية بالد عربية أخرى يف هناك بدل اخلدم

فاخدمه باملال هكذا زعموا فنحن مجعنا أموالنا وأنقذنا أبناءنا عن هذه اخلدمة اإلجبارية ألننا نعلم أن من دخل 

أم اخلدمة اجليش فسد دينه وخلقه ألنه ليس جيشا مسلما وعلى هذا نقول سؤالك يتعلق باخلدمة االجبارية 

التطوعية إن كان سؤالك يتعلق باخلدمة اإلجبارية فنقول هذا سؤال ال معىن له ال طعم له ألنك ال تستطيع إال أن 

ختدم رغم أنفك ولكن هناك خملص قانوين يف بعض البالد كما ذكرت لكم آنفا وهو أن تشرتي نفسك باملال 

 حل آخر هل تستطيع أن اجر من ذلك البلد إىل بلد تدفع لكن قد ال يكون هذا النظام قائما هنا فإذا يأيت

إسالمي آخر كما قلنا لذلك املسلم املقيم يف أمريكا على مسمع منكم ، هل تستطيع أن اجر من هذا البلد 

الذي سريغمك على هذه اخلدمة العسكرية اإلجبارية واليت تفسد الدين واخللق إما أن تكون مستطيعا فيقال لك 

تكون غري مستطيع فأقول لك سؤالك غري وارد ألن اهللا ال يكلف نفسا إال وسعها هذا جوايب فهل  هاجر وإما أ

  بقي عندك شيء فيما يتعلق ذا السؤال واجلواب؟

  هل جيوز أن تدفع رشوة مثال  السائل :

  كيف؟  الشيخ :

  . ...للهروب من  السائل :



  ما فهمت الشيخ :

  أن تدفع رشوة لكي رب من اجليش  تقريبا يف من العلماء أجاز السائل :

ال رشوة ال جيوز إما شيء نظامي كما قلنا أما الرشوة فالرسول يقول ( لعن اهللا الراشي واملرتشي ) لكن  الشيخ :

  خري من هذا أن اجر إىل بلد إسالمي آخر

  . ...كنا اجر   السائل :

  كيف   الشيخ :

  فكر أنه سيهاجر فالساحة هناك تبقى فاضية سائل آخر : لو كان كل واحد من اإلخوة هناك ي

  الساحة تبقى فاضية من إيش؟ الشيخ :

  من ناحية الدعوة  السائل :

أنت  (( يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ال يضركم من ضل إذا اهتديتم ))أمل تقرأ قوله تعاىل  الشيخ :

اخلطأ اليوم أن حيرق اإلنسان نفسه من أجل  اآلن انج بنفسك والرسول يقول ( ابدأ بنفسك مث مبن تعول ) فمن

غريه هذا ليس إسالما أما إذا استطعت أن تثبت على دينك وعلى خلقك وجتاهد يف سبيل اهللا وتقاوم هذا نعم 

  العمل أما أن حترق نفسك يف سبيل غريك فكما قيل: 

  ل "" أوردها سعد وسعد مشتمل          ما هكذا يا سعد تورد اإلب              

ال جيوز للمسلم باسم الدعوة أن خيالف الدعوة كيف الداعي يربر لنفسه الرشوة احملرمة نصا  يف الكتاب والسنة  

  هذا ال جيوز واآلن نكتفي ذا القدر واحلمد هللا رب العاملني .

  ابو ليلي : اذا يصري جمال آخر إن شاء اهللا

  إن شاء اهللا الشيخ :

  هللاليوم نرجع إن شاء ا السائل :

  ابو ليلي : الشيخ مشغول بكرة وبعد بكرة

  إن شاء اهللا . ... السائل :


